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PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

•  prodej - zapůjčení čistících strojů •
•  prodej chemie pro úklid •

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

HIMMER vše pro úklid
Blansko, Masarykova 868/2 na rohu s ul. Tovární

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
NÁPLŇ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

TJ ASK BLANSKO všechny srdečně zve
na jarní turistický pochod a cyklovyjížďku 

ZA SNĚŽENKOU 
DO KRASU
který se koná pod záštitou 
starosty města Blansko Ing. Jiřího Crhy  

v sobotu dne 28. 3. 2020 
Start v herně stolního tenisu na Podlesí, 
pod prodejnou koberců TREND v Blansku

ČASY STARTŮ JSOU:
7–9 hodin pro 50 km (kolo) a 35 km (pěší)
8–10 hodin pro 10, 25 km (pěší) a 30 km (kolo)
Pokyny pro všechny účastníky akce: 
Moravský Kras je chráněnou krajinnou oblastí, 
je zde zakázán pohyb mimo značené turistické cesty a trasy, sběr veške-
rých rostlin a živočichů, rozdělávání ohně na nepovolených místech.
Akce se koná za běžného silničního provozu a je nutné dodržovat pra-
vidla silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí, mládež 
do 15 roků se může účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Nemůžete-li se dostavit do cíle vaší trasy, oznamte tuto skutečnost na 
nejbližší kontrole. Časový limit příchodu a příjezdu do cíle je pro všech-
ny trasy v 17:00 hodin.
VŠICHNI ÚČASTNÍCI AKCE OBDRŽÍ PAMĚTNÍ LIST, OCENĚN 
BUDE NEJMLADŠÍ, NEJSTARŠÍ A NEJVZDÁLENĚJŠÍ ÚČASTNÍK.
Další informace: ANTONÍN ŠTRAIT, MOBIL 728 266 946

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Jsme firma, ve které je spojena tradice strojírenské výroby v Blansku a síla majoritního
švýcarského majitele společnosti. Chceme růst, a proto hledáme:

Svářeč, přípravář lakovna, lakýrník, zámečník
Není nutné mít praxi a zkušenosti, stačí ochota učit se a zodpovědnost. 
Svářečům zajišťujeme státní zkoušky.
Nabízíme: • mzdu dohodou (umíme ocenit Vaše dosavadní zkušenosti a praxi), 
  absolventi u nás mají také dveře otevřené.
 • závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění a další, 
  zároveň nabízíme nástupní bonus až do výše 10 000 Kč.

PŘIJĎTE SE ZEPTAT NA PODROBNOSTI. TĚŠÍME SE NA VÁS 
Kontakt: Pražská 2521/7 Blansko, 724 566 205, jurankova@etampa-metra.cz

RÁJ
	 Hra	Ráj	je	třetí	částí	volné	trilo-
gie	 Peklo	 (2008),	 Očistec	 (2013),	
vše	 volně	 inspirováno	 Danteho	
Božskou	komedií.	Pro	Městské	di-
vadlo	Brno	připravil	 ředitel	divad-	
la	 Stanislav	 Moša	 s	 hudebníkem	
Zdeňkem	 Mertou,	 oba	 byli	 autory		
i	předchozích	dvou	inscenací.
	 Stanislav	 Moša	 je	 tedy	 autorem	
originálního	příběhu,	který	rozhod-
ně	 není	 komedií.	 Zemi	 postihla		
katastrofa,	která	vrátila	svět	se	sku-
pinkami	 přeživších	 lidí	 do	 doby	
sběračů,	 jejichž	 jediným	 cílem	 je	
přežití.	Zemi	ovládá	vesmírná	civi-
lizace	prostřednictvím	umělé	inteli-
gence	 –	 robotů.	 Projevují	 se	 pro-
střednictvím	modrých	svítících	slou-	
pů	 a	 vydávají	 rozkazy,	 vystrašení	
lidé	jim	říkají	„modří“.	Toto	se	ale	
odehrává	až	40	let	poté.	Na	začátku	
jsme	svědky	normálního	světa	a	pří-	
pravy	 koncertu	 pro	 celou	 planetu,	
poprvé	 bude	 orchestr	 dirigovat	 ro-
bot	 a	 hrát	 klavírní	 virtuos,	 velmi	
mladý	 Ruden	 Fénix.	 Rozevírá	 se	
zadní	 opona	 a	 vidíme	 naživo	 celý	
orchestr,	 vpředu	 klavír	 a	 přichází	
robot	s	taktovkou.	Je	to	úžasný	zá-
žitek.	Chvíle	hry	a	pak	se	to	stane.	
Robot	se	hroutí,	světla	zhášejí,	mů-
žeme	 si	 už	 jen	 představovat	 pani-	
ku	 a	 mrtvé	 –	 hudba	 to	 výmluvně	
podbarvuje.	 Dál	 prožíváme	 příběh	
malé	 skupinky	 lidí,	 převážně	mla-
dých,	bez	vlastních	myšlenek,	sou-
kromí,	 představ	 o	 budoucnosti.	
Vlastně	 jen	 pořád	 tančí	 na	 způsob	
primitivních	 kmenů,	 jak	 je	 známe	
dnes.	Přežil	 také	klavírista	Ruden,	
te	už	starý	muž	a	když	pozná	ma-
lého	chlapce,	který	v	křoví	objevil	
jeho	starý	klavír,	učí	 chlapce	hrát.	
Malej,	 jak	 se	 chlapec	 jmenuje,	vě-

nuje	klavíru	všechen	svůj	čas	akdyž	
se,	 už	 jako	 mladý	 muž	 sblíží	 se		
svými	 vrstevníky,	 hrou	 jim	 přiná-	
ší	 nepoznaný	 zážitek.	 Ze	 strany	
„modrých“	se	stupňuje	agrese	a	od-
vážnější	 muži	 se	 rozhodnou	 pro	
kontakt	 a	 domluvu	 s	 nimi.	 Slovně	
to	nejde	a	tak	Malej	usedne	ke	kla-
víru	 a	 vyukává	 a	 hraje.	 On	 jedi-	
ný	rozumí	vzkazům	a	vede	dialog.	
Vrcholem	je	červená	obloha,	rachot	
a	 vesmírní	 návštěvníci	 odlétají.	
Když	se	všichni	ptají,	jaký	byl	jejich	
poslední	 vzkaz,	 odpovídá	 Malej:	
„Kdybyste	vy	lidé	žili	v	míru	a	lás-
ce,	 měli	 byste	 ráj	 na	 zemi“.	 Co		
k	 tomu	 můžeme	 dodat?	 Snad	 jen	
motto	 hry	 –	 „až	 se	 jednou	 na	 Ze-	
mi	objeví	návštěvníci	z	kosmu,	sta-
ne	 se	 dorozumívacím	 prostředkem	
hudba“.
	 Inscenace	 má	 krásné	 obsazení.	
Postavou	 mimo	 prostor	 a	 čas	 je	
Vědma,	 ztvárňuje	 ji	 Zora	 Jandová	
nebo	Ivana	Vaňková.	Mladého	Ru-
dena	hrají	Lukáš	Janota	nebo	Kris-
tian	Pekar,	zestárlého	pak	Ladislav	
Kolář	nebo	Stano	Slovák.	Desetile-
tý	kluk	Malej	–	Martin	Bajer	nebo	
Vojtěch	Langášek.	Z	dívek	uveme	
Oré	 –	 Kristýna	 Daňhelová	 nebo	
Viktoria	Matušovová	a	Cora	–	Dag-
mar	Křížová	a	Eliška	Skálová.
	 Autor	 hry	 Stanislav	 Moša	 reží-	
ruje,	hudba	Zdeněk	Merta,	Dan	Ka-
lousek	a	Daniel	Kyzlink.	Kostýmy	
Andrea	Kučerová.	
	 Přijte	 se	 zamyslet	 spolu	 s	 auto-
rem	nad	naší	budoucností,	která	má	
naději	také	díky	umění.

Pro Listy regionů napsala 
Naa Parmová
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